
  مجلة الهندسة والتكنولوجيا
  أخالقيات النشر

ي يجب التعامل معها بشكل مفيد والت وهيئات التحريركاملة من قبل الناشرين ية والتكنولوجيةعمليات شاملة ومنهجية العلم المقاالتيتضمن نشر  
 والمحكمين.هيئات التحرير والمؤلفين عالية للنشر، يحاول الناشرون العمل بشكل وثيق في جميع األوقات مع وكفوء. للحفاظ على قيم أخالقية 

تلك الصادرة من  على Engineering & Technology Journalمجلة الهندسة والتكنولوجيا في  ي للنشراألخالق يستند نص قواعد السلوك
يمكن تلخيص أخالقيات النشر   www.publicationethics.org.في الموقع المتوفرة )COPE(السلوك االخالقي للنشر هيئة قواعدقبل 
  ساسية المشاركة كاالتي:األ
  

  مسؤوليات المحكمين
  :على النحو االتي وليات المحكمينيمكن تحديد مسؤ 

  .على المحتوى العلمي للعمل تقديم تقييم مفصل وفعال وعادل حال استالم المقالة استنادا .1
  .األصالة والدقة العلمية للورقة المقدمة المجلة مع تقييم موجزوواضح وتشخيص صلة باهتماماتذات  اإلشارة إلى ما إذا كانت المقالة .2
  .حفاظ على سرية عملية المراجعة الكاملةال .3
  .لهذا التضاربة ورفض مراجعة المقالة عند وجود احتمال أو شخصي ةالمجلة عن أي تضارب مصالح مالي إخبار هيئة تحرير .4
المقدمة؛ مثل أي انتهاك للمعاملة األخالقية للحيوان  عند تقييم المقالة النشر بأخالقيات عالقةأي مخاوف ذات إبالغ هيئة تحرير المجلة عن  .5

 .من قبل المحكم تمت مراجعتهاالمقدمة للنشرو المنشورة سابقا وأي مقالة  لمقالهأو البشر أو أي تشابه كبير بين ا
 

  )المؤلف(المؤلفين مسؤوليات
  االتي:النحو  (المؤلفين) علىالمؤلف  يمكن وصف مسؤوليات 
 .اقتباس   من أي أصيلة وخاليةأن تكون  المقالة يجبالمعلومات الواردة في التأكد من أن  .1
  .أخرى في نفس الوقت ي مجلة (مجالت)نشره في مكان آخر أو تقديمه إلى أ من أن العمل المقدم لم يسبق واثقاالمؤلف كون أن ي .2
  تضارب موجود في المعلومات.االعتراف صراحة بأي  .3
يجب الحصول و ة إلى األعمال األخرى المنجزة من قبل (فرد / شركة / مؤسسة علميه). يجب على المؤلف (المؤلفين) تقديم اعترافات صحيح .4

 .أخرى استخدام أي معلومات من مصادر نعلى إذن ع
". "المؤلف درج على أنهلعمل المقدم يجب أن يفي تفسير أو تكوين ا أي مساهمة اساسيه الباحث الذي قام بتقديممن المهم أن نالحظ أن  .5

 ."ومن ناحية أخرى، ينبغي ذكر المساهمين اآلخرين بوصفهم "مؤلفين مشاركين
 

  مسؤوليات الناشرين
  :سة والتكنولوجيا على النحو االتييمكن تعريف مسؤوليات مجلة الهند

ذات الصلة بوضوح، من أجل ضمان اتخاذ القرارات المناسبة بشأن  دسة والتكنولوجيا بالعمل مع هيئة التحرير، تحديد المهامتلتزم مجلة الهن .1
 .اءات النشر والحفاظ على شفافية قرارات هيئة التحريرإجر 
  :ثمن حيتضمن مجلة الهندسة والتكنولوجيا سالمة استقاللية وأصالة كل مقالة منشورة  .2
 تمويل النشر والبحث  
  في النشر النزاهةالسلوك االخالقي و.  
 تضارب المصالح  
 السرية  
 التأليف  
  المقالةتعديالت  
 نشر المقالة في الوقت المحدد. 


